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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 58/23.02.2023 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

По т.1 от дневния ред – Информация за състоянието на обществения ред и 

престъпността на територията на община Горна Оряховица. 

Докл.: Председателят на ПК ”Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт” 

 

Г.Рачев – Комисията разгледа информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1001 

 

По т.2 от дневния ред – Програма за управление на Община Горна Оряховица за 

периода 2019 - 2023 година. 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Приема Програмата за управление на Община Горна Оряховица за периода 

2019 - 2023 година през 2022 година. 

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1002 

 

По т.3 от дневния ред – Приемане на Наредба за поддържане на обществения 

ред на територията на Община Горна Оряховица на второ четене. 

На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Приема Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община 

Горна Оряховица на второ четене. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1003 
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По т.4 от дневния ред – Приемане на разчети за 2023 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.44 ал.1, т.8 и чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 

10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във 

връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2022 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема разчети за приходи и разходи на Община Горна Оряховица за 2023 г., 

както следва: 

1.1. По приходите: 

- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 430 900 лв. 

1.2. По разходите: 

Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

    1.2.1 Дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 89 860 лв., до края на 

учебната 2022-2023 г. за: ОУ “Елин Пелин”, с. Първомайци  - 12 502 лв., ОУ “Васил 

Левски“, с. Върбица – 24 223 лв., ОУ “Отец Паисий” с. Писарево  - 36 465 лв., ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище – 13 023 лв., ОУ „Климент Охридски“, с. 

Драганово –  3 647 лв.  

   1.2.2. За теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 20 000 лв.  

   1.2.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва: 

 Еднократно стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката 

изкуството и спорта, в размер на 15 000 лв.  

 Средства за подпомагане на семейства с новородени деца – 31 000 лв., по 

300 лв. за всяко дете, за което е подадено заявление през 2023 г. 

 Средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми - 30 000 

лв. 

 Средства за подпомагане на специализанти – лекари и медицински сестри 

– 40 000 лв. 

 Средства за подпомагане на организации с нестопанска цел за дейности с 

неикономически характер – 4 000 лв. 

 Средства за погребения на категория лица самотни, без роднини, 

бездомни и др. – 1000 лв. 

 спортни клубове – 368 000 лв., от които: 

  220 000 лв. за „Общински футболен клуб Локомотив“ /150 000 лв. за 

отбор мъже и 70 000 лв. за Детско-юношеска школа/ 

 32 000 лв. за хандбален клуб Локомотив - мъже 

 3 000 лв. за футболен клуб „Първомайци“, с.Първомайци 

 3 000 лв. за футболен клуб „Росица“, с.Поликраище 

 3 000 лв. за футболен клуб „Янтра“, с.Драганово 

 3 000 лв. за футболен клуб „Долна Оряховица“, гр.Долна Оряховица 

 3 000 лв. за футболен клуб „Ботев 33“, с.Крушето 

 1 000 лв. за спортен клуб „Моделист“ 
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  Средствата се изразходват съгласно Наредбата за условията и реда за 

финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 

 за ТД Камъка – 1 000 лв. 

 за ученически игри 25 000 лв. 

 За културни прояви от местно, национално и международно значение, 

включени в културния календар за 2023 г. - 270 000 лв. 

 За спортни прояви, включени в спортния календар за 2023 г. – 60 000 лв. 

 Разходи за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на 

публична инфраструктура и облагородяване на градинки и междублокови пространства 

в размер на 30 000 лв. 

 разходи в размер до 25 000 лв. от местните приходи за решаването на 

проблемите, свързани с ограничаване популацията на бездомните кучета. 

 Социално-битово културно обслужване на персонала във всички звена и 

общинска администрация по трудови правоотношения, в размер на 3% от утвърдените 

разходи за основни заплати на лицата. 

 Удължава срока на действие на списъка с длъжности, за които 

работодателят ще извършва разходи в полза на работниците в размер на 85% от 

транспортните разноски за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, 

одобрен с решение №711 от протокол №38/31.03.2022 г. и допълва за: 

-Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Драганово - домакин 

-Домашен социален патронаж –касиер-домакин 

-Дневен център за деца с увреждания - хигиенист 

2. Дава съгласие Кметът на общината да отпуска временни безлихвени заеми 

по сметките на средствата от Европейския съюз, за проекти по оперативни програми с 

цел успешно реализиране и финализиране, съгласно сключените договори. 

3. Дава съгласие Кметът на общината да разпредели средствата за 

подпомагане на организации с нестопанска цел, за спортните клубове и субсидията на 

читалища. 

4. Приема разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи и одобрява поименен 

списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 1. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

По т.5 от дневния ред – Питания и отговор на питания. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1004 

 

По т.6 от дневния ред – Даване на съгласие за внасяне на непарична вноска в 

капитала на „Индустриален парк – Ряховец” ЕАД, ЕИК 206974197, за одобряване на 

оценката на непаричната вноска и увеличаване на капитала на „Индустриален парк – 

Ряховец” ЕАД.              

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

чл.8, ал.1 и чл.51б. от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. чл. 193, ал. 1 
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и чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл.4, ал. 2 и ал. 3 и чл.20, ал. 1, т. 5 от 

Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски 

дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна 

дейност от Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие за внасяне като непарична вноска в капитала на „Индустриален 

парк – Ряховец” ЕАД, ЕИК 206974197 с вносител „Община Горна Оряховица” с ЕИК 

000133673 на непарична вноска (апорт) на  недвижим имот, заедно с построените в 

него сгради, частна общинска собственост, съгласно АОС №6880 от 06.01.2023г., а 

именно: 

 

УПИ I – за индустриален парк по плана на гр. Горна Оряховица, кв. 61 по плана на 

гр. Горна Оряховица, с площ от 302,111 дка, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 16359.517.261 по КК и КР на гр. Горна Оряховица с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана територия и  начин на трайно 

ползване: други промишлени територии, при граници на имота: поземлен имот с 

идентификатор 16359.510.67, поземлен имот с идентификатор 16359.510.52, поземлен 

имот с идентификатор 16359.234.386, поземлен имот с идентификатор 16359.517.139, 

поземлен имот с идентификатор 16359.517.215; поземлен имот с идентификатор 

16359.506.3; поземлен имот с идентификатор 16359.517.137; поземлен имот с 

идентификатор 16359.518.136; поземлен имот с идентификатор 16359.517.212; 

поземлен имот с идентификатор 16359.517.262; поземлен имот с идентификатор 

16359.506.2; поземлен имот с идентификатор 16359.517.263; поземлен имот с 

идентификатор 16359.31.160; поземлен имот с идентификатор 16359.506.7; поземлен 

имот с идентификатор 16359.510.33; поземлен имот с идентификатор 16359.510.34; 

поземлен имот с идентификатор 16359.510.61, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 

06.01.2023г. и Скица №15-52616-19.01.2023г. 

 

1. СГРАДА 16359.517.261.1, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 109,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-52632-19.01.2023г. 

 

2. СГРАДА 16359.517.261.2, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 63,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15- 53104-19.01.2023г. 

 

3. СГРАДА 16359.517.261.3, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1791,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53372-19.01.2023г. 

 

4. СГРАДА 16359.517.261.4, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 480,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53428-19.01.2023г. 

 

5. СГРАДА 16359.517.261.5, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 7,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53492-

19.01.2023г. 
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6. СГРАДА 16359.517.261.6, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53636-19.01.2023г.  

 

7. СГРАДА 16359.517.261.7, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 99,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53821-19.01.2023г. 

 

8. СГРАДА 16359.517.261.8, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 72,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53842-19.01.2023г. 

 

9. СГРАДА 16359.517.261.9, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1437,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ГАРАЖ, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-

53855-19.01.2023г. 

 

10. СГРАДА 16359.517.261.10, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 248,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-52672-19.01.2023г. 

 

11. СГРАДА 16359.517.261.11, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1790,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-52681-19.01.2023г. 

 

12. СГРАДА 16359.517.261.12, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 487,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-52685-19.01.2023г. 

 

13. СГРАДА 16359.517.261.13, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1329,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-52698-19.01.2023г. 

 

14. СГРАДА 16359.517.261.14, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1029,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА 

СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-52707-19.01.2023г. 

 

15. СГРАДА 16359.517.261.15, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1031,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-52712-19.01.2023г. 

 

16. СГРАДА 16359.517.261.16, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 896,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-52717-19.01.2023г. 
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17. СГРАДА 16359.517.261.17, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 39,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-52782-19.01.2023г. 

 

18. СГРАДА 16359.517.261.18, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 929,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53051-19.01.2023г. 

 

19. СГРАДА 16359.517.261.19, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 6,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53096-19.01.2023г. 

 

20. СГРАДА 16359.517.261.20, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 8,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53115-19.01.2023г. 

 

21. СГРАДА 16359.517.261.21, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 114,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53127-19.01.2023г. 

 

22. СГРАДА 16359.517.261.22, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 437,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53135-19.01.2023г. 

 

23. СГРАДА 16359.517.261.23, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 222,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53145-19.01.2023г. 

 

24. СГРАДА 16359.517.261.24, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 344,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53159-19.01.2023г. 

 

25. СГРАДА 16359.517.261.25, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 395,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53167-19.01.2023г. 

 

26. СГРАДА 16359.517.261.26, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 398,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53244-19.01.2023г. 

 

27. СГРАДА 16359.517.261.27, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 116,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53303-19.01.2023г. 

 

28. СГРАДА 16359.517.261.28, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 17,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53314-19.01.2023г. 
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29. СГРАДА 16359.517.261.29, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 394,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53365-19.01.2023г. 

 

30. СГРАДА 16359.517.261.30, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 678,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53373-19.01.2023г. 

 

31. СГРАДА 16359.517.261.31, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 47,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53383-19.01.2023г. 

 

32. СГРАДА 16359.517.261.32, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 67,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53386-19.01.2023г. 

 

33. СГРАДА 16359.517.261.33, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 15,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53390-19.01.2023г. 

 

34. СГРАДА 16359.517.261.34, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 159,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53393-19.01.2023г. 

 

35. СГРАДА 16359.517.261.35, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 56,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53400-19.01.2023г. 

 

36. СГРАДА 16359.517.261.36, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 116,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53404-19.01.2023г. 

 

37. СГРАДА 16359.517.261.37, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 89,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53412-19.01.2023г. 

 

38. СГРАДА 16359.517.261.38, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 248,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53418-19.01.2023г. 

 

39. СГРАДА 16359.517.261.39, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 123,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53422-19.01.2023г. 

 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 58 от 23 февруари 2023 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

40. СГРАДА 16359.517.261.40, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 169,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53431-19.01.2023г. 

 

41. СГРАДА 16359.517.261.41, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 947,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53434-19.01.2023г. 

 

42. СГРАДА 16359.517.261.42, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 69,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53439-19.01.2023г. 

 

43. СГРАДА 16359.517.261.43, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 149,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53443-19.01.2023г. 

 

44. СГРАДА 16359.517.261.44, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1013,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53450-19.01.2023г. 

 

45. СГРАДА 16359.517.261.45, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 56,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53455-19.01.2023г. 

 

46. СГРАДА 16359.517.261.46, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 799,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1 

,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53463-19.01.2023г. 

 

47. СГРАДА 16359.517.261.47, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 225,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53470-19.01.2023г. 

 

48. СГРАДА 16359.517.261.48, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 12,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53477-19.01.2023г. 

 

49. СГРАДА 16359.517.261.49, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 70,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53485-19.01.2023г. 

 

50. СГРАДА 16359.517.261.50, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 37,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53502-19.01.2023г. 

 

51. СГРАДА 16359.517.261.51, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 252,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53515-19.01.2023г. 
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52. СГРАДА 16359.517.261.52, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 510,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53523-19.01.2023г. 

 

53. СГРАДА 16359.517.261.53, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 71,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53584-19.01.2023г. 

 

54. СГРАДА 16359.517.261.54, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 215,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53589-19.01.2023г. 

 

55. СГРАДА 16359.517.261.55, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 220,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53597-19.01.2023г. 

 

56. СГРАДА 16359.517.261.56, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 249,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53607-19.01.2023г. 

 

57. СГРАДА 16359.517.261.57, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 60,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53615-19.01.2023г. 

 

58. СГРАДА 16359.517.261.58, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 44,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА 

СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53619-19.01.2023г. 

 

59. СГРАДА 16359.517.261.59, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 749,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53631-19.01.2023г. 

 

60. СГРАДА 16359.517.261.60, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 76,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53639-19.01.2023г. 

 

61. СГРАДА 16359.517.261.61, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 53,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53747-19.01.2023г. 

 

62. СГРАДА 16359.517.261.62, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 431,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53756-19.01.2023г. 
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63. СГРАДА 16359.517.261.63, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 21,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53770-19.01.2023г. 

 

64. СГРАДА 16359.517.261.64, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 30,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53783-19.01.2023г. 

 

65. СГРАДА 16359.517.261.65, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 11,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53801-19.01.2023г. 

 

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1, от Закона за общинската собственост и чл.72, ал.2 

от Търговския закон, Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие с оценката на 

непаричната вноска общо в размер на 7 327 800 лв. /седем милиона триста двадесет и 

седем хиляди и осемстотин лева/, определена в заключението на вещите лица, 

назначени от Търговски регистър към Агенцията по вписванията с Акт за назначаване 

на вещи лица № №20230110120326-3/19.01.2023година. 

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление  и  чл. 

192, ал. 1 и чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 2 от Търговския закон, във връзка с чл.72, ал. 2 и 

чл. 232а от Търговския закон и чл.20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Горна 

Оряховица и във връзка с чл. 9, ал.1 и ал. 2 и чл.16, ал.2 буква „б” от Устава на 

„Индустриален парк – Ряховец” ЕАД, Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие 

за увеличаване капитала на „Индустриален парк – Ряховец” ЕАД, ЕИК 206974197 със 

седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев” №5  с 7 327 800 лв. /седем милиона триста двадесет и седем 

хиляди и осемстотин лева/ чрез издаване на нови 73 278 /седемдесет и три хиляди 

двеста седемдесет и осем/ обикновени налични поименни акции, всяка на стойност от 

100 (сто) лева. 

 

4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление  и  чл. 

219, ал. 2 и чл. 221, т. 1 от Търговския закон, във връзка с чл.72, ал. 2, чл. 192, ал. 1 и 

чл. 232а от Търговския закон и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Горна 

Оряховица и във връзка с чл.16, ал.2 буква „а” от Устава на „Индустриален парк – 

Ряховец” ЕАД, Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за изменение на устава 

на „Индустриален парк – Ряховец” ЕАД, ЕИК 206974197 със седалище и адресна 

управление гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, както следва 

 

1. Текстът на чл. 8 „Капитал” от Раздел II “Капитал и акции” се променя и става:  

„Чл. 8 Капиталът на дружеството е в размер на 7 427 800 лв. /седем милиона 

четиристотин двадесет и седем хиляди и осемстотин лева/ и има следната 

структура:  
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 а/ 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 1000 (хиляда) броя обикновени 

налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, 

представляващи парична вноска на Община Горна Оряховица, внесени при учредяване 

на едноличното акционерно дружество; 

 б/ 7 327 800 лв. /седем милиона триста двадесет и седем хиляди и осемстотин 

лева/, съгласно заключение на вещи лица, назначени от Търговския регистър  с Акт за 

назначаване на вещи лица № 20230110120326 – 3/ 19.01.2023г., разпределени в 73 278 

/седемдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ обикновени налични поименни 

акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, представляващи 

непарична вноска на  Община Горна Оряховица, която  представлява следния 

недвижим имот: 

 

УПИ I – за индустриален парк по плана на гр. Горна Оряховица, кв. 61 по плана на 

гр. Горна Оряховица, с площ от 302,111 дка, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 16359.517.261 по КК и КР на гр. Горна Оряховица с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана територия и  начин на трайно 

ползване: други промишлени територии, при граници на имота: поземлен имот с 

идентификатор 16359.510.67, поземлен имот с идентификатор 16359.510.52, поземлен 

имот с идентификатор 16359.234.386, поземлен имот с идентификатор 16359.517.139, 

поземлен имот с идентификатор 16359.517.215; поземлен имот с идентификатор 

16359.506.3; поземлен имот с идентификатор 16359.517.137; поземлен имот с 

идентификатор 16359.518.136; поземлен имот с идентификатор 16359.517.212; 

поземлен имот с идентификатор 16359.517.262; поземлен имот с идентификатор 

16359.506.2; поземлен имот с идентификатор 16359.517.263; поземлен имот с 

идентификатор 16359.31.160; поземлен имот с идентификатор 16359.506.7; поземлен 

имот с идентификатор 16359.510.33; поземлен имот с идентификатор 16359.510.34; 

поземлен имот с идентификатор 16359.510.61, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 

06.01.2023г.  

 

1. СГРАДА 16359.517.261.1, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 109,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

2. СГРАДА 16359.517.261.2, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 63,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

3. СГРАДА 16359.517.261.3, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1791,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

4. СГРАДА 16359.517.261.4, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 480,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

5. СГРАДА 16359.517.261.5, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 7,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

6. СГРАДА 16359.517.261.6, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  
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7. СГРАДА 16359.517.261.7, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 99,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

8. СГРАДА 16359.517.261.8, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 72,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

9. СГРАДА 16359.517.261.9, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1437,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ГАРАЖ, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-

53855-19.01.2023г. 

 

10. СГРАДА 16359.517.261.10, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 248,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

11. СГРАДА 16359.517.261.11, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1790,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

12. СГРАДА 16359.517.261.12, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 487,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

13. СГРАДА 16359.517.261.13, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1329,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

14. СГРАДА 16359.517.261.14, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1029,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА 

СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

15. СГРАДА 16359.517.261.15, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1031,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

16. СГРАДА 16359.517.261.16, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 896,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

17. СГРАДА 16359.517.261.17, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 39,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

18. СГРАДА 16359.517.261.18, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 929,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

19. СГРАДА 16359.517.261.19, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 6,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53096-19.01.2023г. 
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20. СГРАДА 16359.517.261.20, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 8,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53115-19.01.2023г. 

 

21. СГРАДА 16359.517.261.21, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 114,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53127-19.01.2023г. 

 

22. СГРАДА 16359.517.261.22, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 437,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53135-19.01.2023г. 

 

23. СГРАДА 16359.517.261.23, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 222,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53145-19.01.2023г. 

 

24. СГРАДА 16359.517.261.24, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 344,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53159-19.01.2023г. 

 

25. СГРАДА 16359.517.261.25, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 395,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53167-19.01.2023г. 

 

26. СГРАДА 16359.517.261.26, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 398,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53244-19.01.2023г. 

 

27. СГРАДА 16359.517.261.27, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 116,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53303-19.01.2023г. 

 

28. СГРАДА 16359.517.261.28, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 17,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53314-19.01.2023г. 

 

29. СГРАДА 16359.517.261.29, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 394,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и 

Скица №15-53365-19.01.2023г. 

 

30. СГРАДА 16359.517.261.30, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 678,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. и Скица №15-53373-19.01.2023г. 

 

31. СГРАДА 16359.517.261.31, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 47,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  
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32. СГРАДА 16359.517.261.32, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 67,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

33. СГРАДА 16359.517.261.33, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 15,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

34. СГРАДА 16359.517.261.34, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 159,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

35. СГРАДА 16359.517.261.35, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 56,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

36. СГРАДА 16359.517.261.36, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 116,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

37. СГРАДА 16359.517.261.37, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 89,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

38. СГРАДА 16359.517.261.38, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 248,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

39. СГРАДА 16359.517.261.39, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 123,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

40. СГРАДА 16359.517.261.40, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 169,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

41. СГРАДА 16359.517.261.41, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 947,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

42. СГРАДА 16359.517.261.42, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 69,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

43. СГРАДА 16359.517.261.43, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 149,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

44. СГРАДА 16359.517.261.44, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1013,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 
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45. СГРАДА 16359.517.261.45, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 56,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

46. СГРАДА 16359.517.261.46, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 799,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1 

,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

47. СГРАДА 16359.517.261.47, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 225,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

48. СГРАДА 16359.517.261.48, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 12,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

49. СГРАДА 16359.517.261.49, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 70,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

50. СГРАДА 16359.517.261.50, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 37,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

51. СГРАДА 16359.517.261.51, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 252,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

52. СГРАДА 16359.517.261.52, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 510,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

53. СГРАДА 16359.517.261.53, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 71,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

54. СГРАДА 16359.517.261.54, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 215,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

55. СГРАДА 16359.517.261.55, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 220,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

56. СГРАДА 16359.517.261.56, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 249,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

57. СГРАДА 16359.517.261.57, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 60,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 58 от 23 февруари 2023 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 

58. СГРАДА 16359.517.261.58, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 44,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 

1,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА 

СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

59. СГРАДА 16359.517.261.59, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 749,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г. 

 

60. СГРАДА 16359.517.261.60, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 76,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 2, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

61. СГРАДА 16359.517.261.61, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 53,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА, 

съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

62. СГРАДА 16359.517.261.62, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 431,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

63. СГРАДА 16359.517.261.63, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 21,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

64. СГРАДА 16359.517.261.64, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 30,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

65. СГРАДА 16359.517.261.65, ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 11,00 КВ.М., БРОЙ ЕТАЖИ 1, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, съгласно А.Ч.О.С. № 6880 от 06.01.2023г.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1005 

 

По т.7 от дневния ред – Предложение за предоставяне на временен безлихвен 

заем на МБАЛ 'Св. Иван Рилски' ЕООД, гр. Горна Оряховица за финансиране 

изпълнението на проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BGRFO16RFOP001-9.001 'Мерки за справяне с пандемията' по приоритетна ос 9 

'Подкрепа за здравната система за справяне с кризи' по оперативна програма 'Региони в 

растеж'. 2014-2020г. съгласно споразумение за партньорство РД-13-783 от 29.10.2021г. 

с Министерство на здравеопазването в изпълнение на проекти BGRFO16RFOP001-

9.001-0002 'Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи'. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби 

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,Закона за бюджета на 
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ДОО за 2022 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие Община Горна Оряховица да предостави временен безлихвен 

заем на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Горна Оряховица при следните условия: 

Размер на заема 107000 лв. (сто и седем хиляди лв.). 

Предназначение на заема: Разплащане на извършени дейности съгласно 

споразумение за партньорство №РД-13-783 от 29.10.2021 г. с Министерство на 

здравеопазването в изпълнение на проект „BGRFO16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване 

на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ и Договор №BG16RFOP001-

0.001-0002-C01-S-01 с предмет „Извършване на СМР - реконструкция и модернизация 

на част от сградата на МБАЛ „Св.Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица“ финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“. 

Начин на погасяване на заема : Еднократно, след възстановяване на средствата 

от Министерство на здравеопазването. 

Срок на погасяване :В срок до 10 дни от възстановяване на МБАЛ „Св.Иван 

Рилски“ ЕООД, на средствата от проекта от Министерството на здравеопазването. 

При невъзстановяване в срок се прилагат разпоредбите на чл.105 от Закона за 

публичните финанси. 

Задължава кмета на Община Горна Оряховица при съставяне на бюджета на 

Община Горна Оряховица за 2023 г. да отрази предоставения временен безлихвен заем 

на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Горна Оряховица по §72-00 Предоставена 

възмездна финансова помощ (нето) §§72-01-предоставени средства по възмездна 

финансова помощ (-). 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1006 

 

По т.8 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Горна Оряховица 

със следните имоти:  

       1. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

73/633 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 16359.65.894, местност 

„Бабенец” по КК и КР на гр. Горна Оряховица с обща площ 633,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория 

на земята: 4 /номер по преходен план: квартал 0/, съгласно АОС № 6888/02.02.2023г. 
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       2. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

111/525 идеални части от УПИ V – 466, кв. 100 по плана на гр. Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 525,00 кв.м., съгласно АОС № 

6886/02.02.2023г. 

       3. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

65/1825 идеални части от УПИ II – 228, кв. 47 по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 1825,00 кв.м., съгласно АОС № 

6887/02.02.2023г. 

       4. Продажба на 4 броя поземлени имоти, частна общинска собственост в землището 

на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 1 866,00 кв.м. 

       5. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен 

имот с идентификатор 17107.47.31 – изоставена орна земя, местност „Бойчовски трап“ 

по КККР на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VII категория с площ 

от 4969,00 кв.м. или 4,969 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

       6. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен 

имот с идентификатор 22232.205.289 – нива, местност „Над село“ по КККР на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ от 2179,00 кв.м. или 

2,179 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

      7. Отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, находяща се на 

улица с о.т. 91 - о.т. 91A – о.т. 184, по плана на кв. „Гарата”, гр. Горна Оряховица /имот 

с идентификатор 16359.507.200 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион за закуски за срок от 10 /десет/ години. 

         8. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.70.46 – Друг вид нива, местност „Под Арбанашко бърдо”, 

по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 614,00 кв.м. /шестстотин и 

четиринадесет кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 

4, номер по преходен план 070046, съгласно АОС № 6885/25.01.2023г. 

      9. Учредяване на възмездно право на строеж на 3/13 идеални части /6,18 кв.м./ от 

общо 26,78 кв.м. с цел допълнително разширение на търговска зала на пицария. Общата 

предвидена площ за разширение на търговската зала на пицарията е от 26,78 кв.м.,  

съгласно Виза за проектиране от 10.02.2023г. на Главен архитект на Община Горна 

Оряховица в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3193 по КК и КР на гр. Горна 

Оряховица с площ 700,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс /номер по предходен 

план: 3193, квартал 794, парцел II, с административен адрес гр. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 6104/15.10.2019г. и Акт № 

6822/06.07.2022г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 

6104/15.10.2019г.   

„                                 „                                  „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1007 
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По т.9 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно: 111/525 идеални части от УПИ V – 466, кв. 100 по плана на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с обща площ от 525,00 кв.м., съгласно 

АОС № 6886/02.02.2023г. 

На основание   чл.21   ал.1   т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 111/525 идеални части от УПИ V – 466, кв. 

100 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с обща площ от 525,00 

кв.м., съгласно АОС № 6886/02.02.2023г. на съсобственика с общината Пламен 

Николаев Колев, съгласно нотариален акт № 143, том I, рег. № 1810, дело № 117/2022г. 

Като Пламен Николаев Колев закупи частта на Общината от 111/525 идеални части от 

УПИ V – 466, кв. 100 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с 

обща площ от 525,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран 

оценител в размер на 1 121,10 лв. /Словом: хиляда сто двадесет и един лева и десет 

стотинки/ без ДДС или 1 345,32 лв. /Словом: хиляда триста четиридесет и пет лева и 

тридесет и две стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота. 

Общински съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица 

да сключи договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора 

са за сметка на заявителя. 

  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1008 

 

По т.10 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна 

общинска собственост, а именно: 65/1825 идеални части от УПИ II – 228, кв. 47 по 

плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с обща площ от 1825,00 

кв.м., съгласно АОС № 6887/02.02.2023г. 

На основание   чл.21   ал.1   т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 65/1825 идеални части от УПИ II – 228, кв. 

47 по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с обща площ от 

1825,00 кв.м., съгласно АОС № 6887/02.02.2023г. на съсобственика с общината 

Недялко Раднев Стефанов, съгласно нотариален акт № 630, том IV, рег. № 2279, дело 
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№ 565/2013г.  Като Недялко Раднев Стефанов закупи частта на Общината от 65/1825 

идеални части от УПИ II – 228, кв. 47 по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 1825,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от 

независим лицензиран оценител в размер на 331,50 лв. /Словом: триста тридесет и един 

лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 397,80 лв. /Словом: триста деветдесет и седем 

лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота. 

Общински съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица 

да сключи договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора 

са за сметка на заявителя. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1009 

 

По т.11 от дневния ред – Отдаване под наем на терен, публична общинска 

собственост, находяща се на улица с о.т. 91 - о.т. 91A – о.т. 184, по плана на кв. 

„Гарата”, гр. Горна Оряховица /имот с идентификатор 16359.507.200 по КККР на гр. 

Горна Оряховица/, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за закуски за 

срок от 10 /десет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал.7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост 

във връзка с чл.13, ал.1 и ал. 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица, 

                                                       Р е ш и: 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, находящ се на улица с о.т 

91 – о.т. 91А – о.т. 184, по плана на кв. „Гарата”, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.507.200 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион за закуски с площ 25,00 кв.м. и първоначална 

месечна наемна цена в размер на 85,00 лв. /осемдесет и пет лева/ без ДДС или 102,00 

лв.  /сто и два лева/ с ДДС  за срок от 10 /десет/ години. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1010 

 

По т.12 от дневния ред – Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

спортни обекти на спортни клубове на територията на Община Горна Оряховица.  

На основание чл.21, ал.1, т.8  т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 103, ал. 1 от Закона за  физическото възпитание и спорта и 
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чл. 9, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни 

обекти, собственост на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

                                                         Р е ш и: 

 Дава съгласие да се отдаде за срок от 5 /пет/ години за безвъзмездно 

ползване следния спортен обект, собственост на Община Горна Оряховица на следния 

спортен клуб: 

 1.ФК “Ботев - 33” с. Крушето – Спортен терен – футболно игрище, 

намиращо се в УПИ за училище, кв. 34 плана на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, 

собственост на Община Горна Оряховица съгласно АПОС № 6862/27.10.2022г. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

безвъзмездно ползване на гореописаният спортен обект за срок от 5/пет/ години.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1011 

 

По т.13 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна 

общинска собственост, а именно: 73/633 идеални части от Поземлен имот с 

идентификатор 16359.65.894, местност „Бабенец” по КК и КР на гр. Горна Оряховица с 

обща площ 633,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: лозе, категория на земята: 4 /номер по преходен план: квартал 0/, 

съгласно АОС № 6888/02.02.2023г. 

На основание   чл.21   ал.1   т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 73/633 идеални части от Поземлен имот с 

идентификатор 16359.65.894, местност „Бабенец” по КК и КР на гр. Горна Орховица с 

обща площ 633,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: лозе, категория на земята: 4 /номер по преходен план: квартал 0/, 

съгласно АОС № 6888/02.02.2023г. на съсобственика с общината Димитър Иванов 

Ненов, съгласно нотариален акт № 96, том IV, н. дело № 2266/1994г. Като Димитър 

Иванов Ненов закупи частта на Общината от 73/633 идеални части от Поземлен имот с 

идентификатор 16359.65.894, местност „Бабенец” по КК и КР на гр. Горна Орховица с 

обща площ 633,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: лозе, категория на земята: 4 /номер по преходен план: квартал 0/, 

съгласно АОС № 6888/02.02.2023г., при пазарна цена, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 372,00 лв. /Словом: триста седемдесет и два лева/, 

която е по – висока от данъчната оценка на имота. Общински съвет Горна Оряховица 

упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за покупко - 

продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя. 
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„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1012 

 

По т.14 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.70.46 – Друг вид нива, местност 

„Под Арбанашко бърдо”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 

614,00 кв.м. /шестстотин и четиринадесет кв.м./, предназначение на територията: 

Земеделска, категория на земята: 4, номер по преходен план 070046, съгласно АОС № 

6885/25.01.2023г. 

На основание   чл.21   ал.1   т.8  и ал.2   от   ЗМСМА,   чл. 35,   ал. 1 и чл. 41, ал. 2   

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.70.46 – Друг вид нива, местност „Под 

Арбанашко бърдо”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 614,00 кв.м. 

/шестстотин и четиринадесет кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 4, номер по преходен план 070046, съгласно АОС № 

6885/25.01.2023г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 3131,00лв. /Словом: три хиляди сто 

тридесет и един лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1013 

 

По т.15 от дневния ред – Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 22232.205.289 – нива, 

местност „Над село“ по КККР на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III 

категория с площ от 2179,00 кв.м. или 2,179 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската    

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен    търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 22232.205.289 – нива, местност „Над село“ по КККР на гр. Долна 
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Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ от 2179,00 кв.м. или 2,179 

дка, съгласно АОС № 6091/29.07.2019г.за срок от 5 /пет/ стопански години. С годишна 

наемна цена в размер на 43,20 лв./дка., тоест 94,13 лв. /Словом: седемдесет и осем лева 

и четиридесет и четири стотинки/ за общо 2,179дка. 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1014 

 

По т.16 от дневния ред – Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 17107.47.31 – изоставена орна 

земя, местност „Бойчовски трап“ по КККР на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна 

Оряховица, VII категория с площ от 4969,00 кв.м. или 4,969 дка, за срок от 10 /десет/ 

стопански години. 

На основание   чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал.2 от Закона  за   общинската    

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен    търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 17107.47.31 – изоставена орна земя, местност „Бойчовски трап“ по 

КККР на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VII категория с площ от 

4969,00 кв.м. или 4,969 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. С годишна наемна 

цена в размер на 16,00 лв./дка., тоест 79,50 лв. /Словом: седемдесет и девет лева и 

петдесет стотинки/ за общо 4,969 дка. 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1015 

 

По т.17 от дневния ред – Продажба на 4 броя поземлени имоти, частна общинска 

собственост в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица с обща 

площ 1 866,00 кв.м. 

На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53, ал. 1 и чл. 64, ал. 2 от 
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Наредбата   за    реда  за  придобиване,   управление  и    разпореждане   с   общинско   

имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за  продажба   на   поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 1 866,00 кв.м., а именно: 

                   - Поземлен имот с идентификатор 22232.217.68, местност „Полето” с площ 

908,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217068/, съгласно АОС № 6881/25.01.2023г. 

                   - Поземлен имот с идентификатор 22232.217.67, местност „Полето” с площ 

355,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217067/, съгласно АОС № 6882/25.01.2023г. 

                  - Поземлен имот с идентификатор 22232.217.66, местност „Полето” с площ 

324,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217066/, съгласно АОС № 6883/25.01.2023г. 

                 - Поземлен имот с идентификатор 22232.217.65, местност „Полето” с площ 

279,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217065/, съгласно АОС № 6884/25.01.2023г. 

 

с първоначална тръжна цена за общо 1 866,00 кв.м.,  определена  с  пазарна   

оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 5 598,00 лева /Словом: пет хиляди 

петстотин деветдесет и осем лева/, която е по – висока от данъчните оценки на имотите.      

 

  2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

  

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1016 

 

По т.18 от дневния ред – Даване на съгласие за промяна на предназначението на 

територията от земеделска в горска територия на поземлен имот с идентификатор 

16359.14.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, 

частна общинска собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6878 от 12.12.2022г. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и чл. 81 от Закона за горите във връзка с чл.82 от Закона за горите, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

Дава съгласие за промяна на предназначението на територията от земеделска в 

горска територия на поземлен имот 16359.14.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Горна Оряховица, с площ от 3426 кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид имот със специално 
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предназначение и ползване, тъй като същият представлява гора по смисъла на чл.2, ал. 

1 от Закона за горите, но е отразен в кадастралната карта, като земеделска територия. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1017 

 

По т.19 от дневния ред – Годишен план за паша за стопанската 2023-2024 година 

на територията на Община Горна Оряховица 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37о, ал. 4 от Закона за  собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Приема Годишен план за паша на територията на община Горна Оряховица.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1018 

 

По т.20 от дневния ред – Правила за ползване на пасищата от Общинския 

поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37о, ал. 1, т.2 и ал. 2 от Закона за  

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Приема Правила за ползване на пасищата от Общински поземлен фонд на 

територията на община Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1019 

 

По т.21 от дневния ред – Определяне на пасища публична общинска собственост 

на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване. 

На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската 

собственост във връзка с  чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасища, публична 

общинска собственост, описани в Списък на общински пасища, за индивидуално 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 58 от 23 февруари 2023 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица, представляващ 

неразделна част от настоящото Решение.  

2.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Общински съвет дава съгласие пасища, публична 

общинска собственост, определени за индивидуално ползване да бъдат отдадени под 

наем на цена, определена по пазарен механизъм, а именно от лицензиран оценител за 

срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2023/2024 година, описани 

в Списък на общински пасища за индивидуално ползване по землища на територията 

на Община Горна Оряховица, представляващ неразделна част от настоящото Решение. 

Сключването на договори за наем на обявените по този ред имоти от Общински 

поземлен фонд, представляващи пасища не гарантира подпомагане на земеделските 

производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. 

3.Годишната наемна цена, определена от лицензиран оценител  е както следва: 

         3.1 за землището на с. Върбица, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ на декар.                      

         3.2 за землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица е в 

размер на 6,00 лв. /Словом: шест лева/ на декар.                      

        3.3 за землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица е в размер на 

13,00 лв. /Словом: тринадесет лева/ на декар.   

        3.4 за землището на с. Драганово, община Горна Оряховица е в размер на 10,00 лв.  

/Словом: десет лева/ на декар. 

         3.5  за землището на с. Янтра, община Горна Оряховица е в размер на 10,00 лв.  

/Словом: десет лева/ на декар. 

         3.6 за землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 

лв.  /Словом: девет лева/ на декар. 

         3.7 за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица е в размер на 13,00 

лв.  /Словом: тринадесет лева/ на декар. 

         3.8 за землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв.  

/Словом: шест лева/ на декар. 

         3.9 за землището на с. Писарево, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.  

/Словом: девет лева/ на декар. 

         3.10 за землището на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица е в 

размер на 6,00 лв. /Словом: шест лева/ на декар.    

4. На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската 

собственост във връзка с  чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет дава съгласие да се предоставят за общо ползване 

пасища, публична общинска собственост, описани в Списък на общински пасища за 

общо ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица, 

представляващ неразделна част от настоящото Решение.  

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1020 

 

По т.22 от дневния ред – Учредяване на възмездно право на строеж на 3/13 

идеални части /6,18 кв.м./ от общо 26,78 кв.м. с цел допълнително разширение на 

търговска зала на пицария. Общата предвидена площ за разширение на търговската 

зала на пицарията е от 26,78 кв.м.,  съгласно Виза за проектиране от 10.02.2023г. на 
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Главен архитект на Община Горна Оряховица в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.3193 по КК и КР на гр. Горна Оряховица с площ 700,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

административна сграда, комплекс /номер по предходен план: 3193, квартал 794, 

парцел II, с административен адрес гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 4, 

съгласно АОС № 6104/15.10.2019г. и Акт № 6822/06.07.2022г. за поправка на Акт за 

частна общинска собственост № 6104/15.10.2019г. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.8 и ал.2 от   ЗМСМА,   чл. 41,  ал. 2   от    Закона  

за   общинската    собственост,   във    връзка с   чл. 64, ал. 2   от     Наредбата   за    реда  

за  придобиване,   управление  и    разпореждане   с   общинско   имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 

899,19 лв. /Словом: осемстотин деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки/ без 

ДДС или 1079,03 лв. /Словом: хиляда седемдесет и девет лева и три стотинки/ с ДДС, 

която е по-висока от данъчната оценка, за учредяване на възмездно право на строеж на 

3/13 идеални части /6,18 кв.м./ от общо 26,78 кв.м. за допълнително разширение на 

търговска зала на пицария, в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3193 по КК и 

КР на гр. Горна Оряховица с площ 700,00 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс /номер 

по предходен план: 3193, квартал 794, парцел II, с административен адрес гр. Горна 

Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 4, от който 3/13 ид. ч. са частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6104/15.10.2019г. и Акт № 6822/06.07.2022г. за поправка 

на Акт за частна общинска собственост № 6104/15.10.2019г.   

 Общата предвидена площ за разширение на търговската зала на пицарията е от 

26,78 кв.м., съгласно Виза за проектиране от 10.02.2023г. на Главен архитект на 

Община Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1021 

 

По т.23 от дневния ред – Разрешаване изготвянето на проект за  частично 

изменение на подробен устройствен план – План за застрояване, извън границите на 

урбанизираната територия, с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.61.526, 

местност „Бабенец“ по КККР на гр. Горна Оряховица. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Отхвърля предложението на кмета на общината. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1022 
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По т.24 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване право на прокарване 

на подземна кабелна линия въз основа инвестиционни намерения за изграждане на 

обект „Присъединяване на фотоволтаична ел. централа 29,7 kWp, намираща се в УПИ 

VI-232 в кв. 5, с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново“. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.89 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „АЙЕНУАЙ 

ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ж.к. 

„Яворов“, ул. „Добромир Хриз“ № 7, с ЕИК 205851996, право на прокарване на 

подземна кабелна линия по улица с о.т. 22 – 23 - 31: 

• Кабелната линия - 1 бр., изградена с кабел НН 1kV - NAYY 4х50мм2 с обща 

дължина 146 м, от които 100 м попадат в обхвата на улица с о.т. 22 – 23 – 31, имот 

публична общинска собственост, в урбанизираната територия на с. Крушето, общ. 

Горна Оряховица, на цена  в размер 150 лв. /словом: сто и петдесет лева/ без ДДС. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1023 

 

По т.25 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване право на прокарване 

на подземна кабелна линия въз основа инвестиционни намерения за изграждане на 

обект „Присъединяване на фотоволтаична ел. централа 29,7 kWp, намираща се в УПИ 

VII-230 в кв. 5, с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново“. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.89 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

          1.В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „АЙЕНУАЙ 

ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ж.к. 

„Яворов“, ул. „Добромир Хриз“ № 7, с ЕИК 205851996, право на прокарване на 

подземна кабелна линия по улица с о.т. 22 – 23 - 31: 

          • Кабелната линия - 1 бр., изградена с кабел НН 1kV - NAYY 4х35мм2 с обща 

дължина 88 м, от които 79 м попадат в обхвата на улица с о.т. 22 – 23 – 31, имот 

публична общинска собственост, в урбанизираната територия на с. Крушето, общ. 

Горна Оряховица, на цена  в размер 118,50 лв. /словом: сто и осемнадесет лева и 

петдесет стотинки/ без ДДС. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 1024 

 

По т.26 от дневния ред – Приемане на Спортен календар на Община Горна 

Оряховица за 2023 година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, вр. ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Приема Спортен календар на Община Горна Оряховица за 2023 година. 

2. Включва в общинския спортен календар следните събития: 

- Втори футболен турнир по футбол и турнир по волейбол с общо 

финансиране за двата турнира 1000лв. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1025 

 

По т.27 от дневния ред – Възлагане на услуга от общ икономически интерес по 

Проект BG05SFPR002-2.001-0102-C01 “Грижа в дома в община Горна Оряховица“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011, относно прилагане на 

чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, и в 

изпълнение на проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица”, финансиран по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие кметът на Община Горна Оряховица да възложи изпълнението 

на „Грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на 

Проект BG05SFPR002-2.001-0102-C01 „Грижа в дома в община Горна Оряховица”, 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021- 2027, на отдел „Бюджет, финанси и 

счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица. 

2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по т. 1 от настоящото Решение, издавайки Акт за 

възлагане на Грижа в дома, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в 

рамките на Проект BG05SFPR002-2.001-0102-C01  „Грижа в дома в община Горна 

Оряховица”, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”  по Програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2021- 2027, съдържащ необходимите реквизити, съгласно чл. 4 

от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 

106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 
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предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и за 

определяне на административно структурно звено/служител/и на Община Горна 

Оряховица, които да упражняват контрол по предоставяне на услугата. 

3.Утвърждава Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга „Грижа в дома в община Горна Оряховица”. 

4.Услугата „Грижа в дома”, като услуга от общ икономически интерес, да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите в рамките на реализирането на проект 

„Грижа в дома в община Горна Оряховица”, финансиран по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021- 2027. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1026 

 

По т.28 от дневния ред – Приемане на механизъм за разпределение на средствата 

за субсидии, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по 

междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми от квотата на Община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 57 от Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. във 

връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Постановление №216 от 29.07.2022 г. и Указанията за 

разпределение на средствата, дадени в Приложение №2 към същото, Общински съвет 

Горна Оряховица  
Р е ш и: 

 

1. Приема „ Механизъм за разпределение на средствата за субсидии, за 

покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от 

квотата на Община Горна Оряховица“, както следва : 
 

МЕХАНИЗЪМ 

 

за разпределение на средствата за субсидии, за покриване на загубите на фирмите 

извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, 

областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Горна Оряховица 
 

І Общи положения: 

 

1. Настоящият механизъм се разработва съгласно чл. 57 от Наредбата за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 

предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на 
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обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи 

за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г./ Наредбата /. 
 

ІІ Основни показатели : 

 

1. Подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътнико-

вместимост (П1) – показателят отчита пътнико-вместимостта на превозните средства, 

вписани в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което 

участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за 

извършване на дейността. Изчислява се съобразно действително изминатия пробег в 

пътнико-километри, съгласно справките за съответния отчетен период за извършените 

курсове, по следната формула: 
П1 =           Приведения пробег на съответния превозвач        * 100 

   Сбор от приведения пробег на всички превозвачи  

 

Приведеният пробег се изчислява по следния начин: 
Ппп = Пип * Псп / 22, където 

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач  

Преобразуването на реализирания пробег в „приведен пробег“ се извършва чрез коригиране на 
действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между 

пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на 

превозно средство с 22 места по данни на завода производител, коефициентът за което е равен 

на 1. 
Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач 

Псп е средната пътнико-вместимост на превозните средства на съответния превозвач. Средната 

пътнико-вместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места (седящи и 
правостоящи) се дели на общия брой превозни средства, а именно: 

 

Средна пътнико вместимост = Общ брой места 

                     Общ брой МПС 
При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

2. Реализирана загуба в резултат от изпълнението на задължението за извършване 

на обществена услуга (П2) – показателят отчита реализираната за отчетния период  загуба 

на един километър пробег в лева на километър. Представя се от операторите, съгласно 

Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през 

съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следната формула: 
 

П2 =          ЗКП на съответния превозвач       *100,      където                 

           Сумата от ЗКП на всички превозвачи 
 

ЗКП е загуба на километър пробег на съответния превозвач. Тя се изчислява по следния начин: 

 

ЗКП =           Загуба        * 100               

              Изминат пробег 

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 

3. Равнище на превозната цена (П3) -  показателят, отчита тарифната ставка на база 

пътникокилометър. Представя се от превозвачите, съгласно Справката за финансовите 

резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. 

Показателят се изчислява по следния начин: 
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П3 =   Кп/км    *100,  където: 

                      ∑ Кп/км 
Кп/км – коефициент пътникокилометър на съответния превозвач 

∑ Кп/км – сумата от коефициентите за пътникокилометър на всички превозвачи 

 

 
Тсп/км 

До 
1,00 лв/км 

(вкл.) 

До 
1,50 лв/км 

(вкл.) 

До 
2,00 лв/км 

(вкл.) 

До  
2,50 лв/км 

(вкл.) 

До  
3,00 лв/км 

(вкл.) 

Над 
3,00 лв/км 

Кп/км 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 

 

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

4. Експлоатационни условия (П4) – отчита реално изпълнените курсове по 

съответната линия. Показателят се изчислява по следния начин: 
П4 = ∑рик     *100 

   ∑срик 

∑рик е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на съответния превозвач  

∑срик е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на всички превозвачи  
Курс е  пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до 

крайната спирка. 

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

5. Екологично въздействие върху околната среда (П5) - отчита екологичното 

съответствие на двигателите на използваните превозни средства, вписано в свидетелството 

за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния 

процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за извършване на дейността.  

Изчислява се съобразно броя на превозните средства на съответния превозвач, умножен по 

съответния коефициент за екологичност.  
Показателят се изчислява по следната формула: 

 
П5 = КЕК1*n + КЕК2*n + КЕК3*n + КЕК4*n + КЕК5*n + ….КЕКn*n , където:  

 

КЕК е коефициент за екологосъобразността на двигателя 

КЕК1 – за двигател с ЕВРО 2 – 0,5 т. 
КЕК2 – за двигател с ЕВРО 3 – 1,00 т. 

КЕК3 – за двигател с ЕВРО 4 – 1,50 т. 

КЕК4 – за двигател с ЕВРО 5 – 2,00 т. 
КЕК5 – за двигател с ЕВРО 6 – 3,00 т. 

За всяка следваща категория ЕВРО се прибавя 1 т. (EВРО 7- 4,00 т. и т.н.)  

За превозни средства, които са с ЕВРО 1 или без сертификат за екологичност не се полагат 
точки. 

n – брой превозни средства на съответния превозвач, в чиито свидетелства за регистрация има 

отразена еврокатегория. 

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 

ІІІ. Разпределение на субсидията – Субсидията се разпределя на база получените 

коефициенти за всеки от превозвачите, както следва: 

1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите: 
 

Превозвач = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 

 

2. Сумират се показателите на всички превозвачи: 
 

∑ П = Превозвач 1 + Превозвач 2 + …. Превозвач n  
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3. Изчислява се Коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите: 
 

К% = Превозвач  * 100 

              ∑ П 
При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

4. Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, 

който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект. 

5. Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените 

с общината договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в 

съответствие с предвиденото в договорите.  

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1027 

 

По т.29 от дневния ред – Предложение относно избиране на общински 

съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда  на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2023 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1.Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец март общинските съветници 

– Георги Бижев, Антон Паричев, Емилян Миланов, Иван Атанасчев, като резервен член 

Христо Беремски. 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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